Vad bör och vad bör du
inte göra när du ska
rekrytera…?
Det är väl inte så
svårt…det är väl bara
och köra på….eller…?
Hur mycket väger
skallkraven in…
egentligen?
Daniella Ibis Kallaris
Appointed AB

Lotta Bengtsson
FlowPartner AB

Är du rekryterande Chef/Ledare?
Hur svårt kan det vara?
Rekrytering är en viktig del i ett företags tillväxtresa och alla chefer
kommer någon gång behöva rekrytera. Rekrytering är också en
viktig del i företagets employer branding.
Antingen håller man i hela processen själv eller så har man
stöd från HR. Ibland får man hjälp med stora delar av
rekryteringen, ibland liten eller ingen del.
Oavsett så finns det flera saker som kan underlätta i
processen från dess att behovet uppstår till att
medarbetaren är på plats.

Du får kunskap om:
• Beskrivning av rekryteringsprocessen.
• CV speglar dåtid, men hur förhåller man sig till den
framtida potentialen?
• Varför ska/vill du rekrytera?
• Hur ser helheten ut och vart är ni på väg?
• Hur ska du tänka i balansen mellan skallkrav och de
mjuka värdena?
• Vad ska du göra och vad ska du inte göra?
• Det rekryterande samtalet, hur förhåller man sig till sina
frågor så att det blir rättvis utvärdering av flera
kandidater.
• Hur undviker man att det blir ett "förhör"? Konsten att
skapa relation snabbt.

För vem:

Alla chefer/ledare som rekryterar
Tid:
Plats:
Pris:

09.00-17.00
Centrala Malmö
6500,- ex moms inkl fika, lunch och material

Hur mycket får magkänslan kontra CV
och erfarenhet styra?
Utbildare:
Daniella Ibis Kallaris mångårig headhunter/rekryterare
och chef inom rekrytering och Lotta Bengtsson,
ledningsgrupps- och ledarutvecklare kommer, utifrån
samlad kompetens kring omvärld, kompetensgap,
människor och intervju, guida dig genom kunskap om
rekrytering och dråpliga fallgropar.

Målsättning:
Efter utbildningsdagen kommer du ha förståelse för hela
rekryteringsprocessen, kunna börja rekrytera och veta
hur du ska göra, haft utvecklande samtal under dagen
samt tränat på en kortare anställningsintervju.

Frågor och kontakt:
Daniella Ibis Kallaris
Mobil: 076-271 27 01
Mejl: daniella@appointed.se
Anmälan: https://simplesignup.se/event/164084

